
  

  

 

 

 
 
 

 

ROZHODNUTIE č. SZFB-DK-R/14/2022-2023 

voči 
 

 
BALAJKA Lukáš, FBK Nitra Windy-town, Rázusova 800/12, 94901 Nitra 
 
 

V disciplinárnom konaní vo veci napadnutia súpera na hracej ploche v zápase regionálnej ligy 
mužov Západ (ZAM2) 5. kolo / číslo zápasu 26044 dňa 26.11.2022  medzi FBK UKF Nitra Windy-town 
a FBC Levice sa Disciplinárna komisia SZFB (ďalej len „DK“) v súlade s Disciplinárnym poriadkom SZFB 
(ďalej len „DP“)  Čl. 3.3., Čl. 3.6., Čl.5. a časti II. Sadzobníka previnení a trestov, časť I. „Sadzobník trestov  
za disciplinárne previnenia jednotlivcov“ bod 5. písm. a) DP rozhodla potrestať hráča Balajku Lukáša 

 
zastavením športovej činnosti na 4 (štyri) zápasy s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu  

6 (šesť) mesiacov od 02.12.2022. 
 

Na základe Čl. 7.1. písm. a) DP uhradí FBK Nitra Windy-town poplatok disciplinárneho konania  
vo výške 30,- €. Tento poplatok bude odrátaný zo súťažnej zábezpeky družstva previnilého.  
 
Odôvodnenie: 

 
DK po dôkladnom preštudovaní vyjadrení rozhodcov zápasu ako aj rozhodcu čakajúceho  

na ďalší zápas, vyjadrenia hráča Balajku Lukáša a stanoviska klubu FBK Nitra Windy-town dospela k záveru, 
že hráč Balajka Lukáš sa dopustil disciplinárneho previnenia napadnutia súpera na hracej ploche a to tak, že 
v 1. tretine v čase 19:52 min., kedy hráč Levíc č. 28 Heinerich Adam získal loptičku pri mantinely pri svojej 
striedačke a v plnom šprinte utekal popri mantinely smerom k bráne súpera, sa hráč Balajka Lukáš  
od stredového kruhu rozbehol k nemu, pričom florbalovú hokejku držal oboma rukami otočenú smerom  
do ihriska vo výške pásu, čím evidentne nejavil žiadnu snahu hrať loptičku. Pri stredovej čiare ramenom 
zasiahol protihráča ramenom do chrbta, pričom ten v dôsledku tohto zákroku narazil rebrami o roh stolíka 
časomeračov a spadol hrudníkom na hornú hranu mantinelu. Hráč Balajka Lukáš tak nedovoleným 
zákrokom zabránil súperovi v možnosti pokračovať v útoku.  

Za tento zákrok bola Balajkovi Lukášovi uložená rozhodcami červená karta a s ňou súvisiaci trest  
do konca zápasu. 

Zákrok Balajku Lukáša vyplynul zo situácie, kedy zistil, že sa k loptičke dostane neskôr ako súper, 
napriek tomu pokračoval vo svojom pohybe, aby nedovoleným zákrokom zabránil súperovi v možnosti 
pokračovať v útoku. DK má za to, že v tom momente si Balajka Lukáš musel uvedomovať, že svojim 
zákrokom zrazí protihráča, pričom jeho vyjadrenie, cit.“ „v zápale hry som si nemal šancu si všimnúť, že sa 
tam nachádza zapisovateľsky stôl…“, je irelevantné, nakoľko stolík časomeračov sa nachádzal na tom istom 
mieste už od začiatku zápasu a DK nehodnotí umiestnenie stolíka ale samotný zákrok. 

Hráči by počas zápasu mali hrať s rešpektom ku zdraviu súpera a v duchu fair play vyhodnocovať, či 
ich neskoré zahranie súboja môže viesť k nebezpečnému zákroku voči súperovi. 

Z pohľadu DK sú takéto zákroky, kedy je hráč v plnej rýchlosti zrazený, veľmi nebezpečné  
pre zdravie atakovaného hráča, pričom môžu spôsobiť vážne zranenie. V tomto prípade našťastie k zraneniu 
nedošlo, čo zohľadnila DK pri klasifikácii prípadu.   
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DK pri rozhodovaní o výške trestu prihliadala na tú skutočnosť, že hráč Balajka Lukáš nebol doposiaľ 
disciplinárne potrestaný, preto po zvážení všetkých skutočností, závažnosti konania uložila trest a to 
zastavenie športovej činnosti na 4 (štyri) zápasy s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu  
6 (šesť) mesiacov od 02.12.2022, pričom tento trest by mal mať mimo represívnej stránky aj preventívny,  
t.j. výchovný charakter.  

 
 
Poučenie: 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné odvolať sa v zmysle čl. 6 DP do 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia DK SZFB, a to k príslušnému odvolaciemu orgánu.  
 

 

 

 

S pozdravom 
 

 
 
Mgr. Pavol Vrábeľ 
PREDSEDA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE 
 

 

 

Na vedomie: Ekonomický a personálny úsek SZFB, Sekretariát SZFB  


